ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัดข้อ 79(8)
และ ข้อ 73(3) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 คณะกรรมการดาเนินการจึงกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด ว่า
ด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พ.ศ. 2562 ไว้ดังต่อไปนี้
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด ว่าด้วย การให้
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 4. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 5. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี
จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี
จากัด
“สมาชิกสหกรณ์” หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
ข้อ 6. สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 1 ประเภท คือ
(1) เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้อ 7. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกาไรไม่ได้

หมวด 2
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้อ 8. เมื่อสมาชิกมีหลักฐานพิสูจน์ได้ และประสงค์จะขอกู้เงินก็ให้ยื่นคาขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่
กาหนด โดยให้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อม
แนบหลักฐานการหักเงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหรือเจ้าหน้าที่การเงินรับรองอย่างน้อย 1 เดือน
ข้อ 9. คณะกรรมการ อาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการและหรือ
กรรมการอื่นตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
แทนคณะกรรมการก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการกู้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อคณะกรรมการในที่ประชุมประจาเดือนรับรอง
ข้อ 10.เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น
ให้มีจานวนดังนี้
(1) เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้น มีสิทธิกู้
ได้สูงสุดไม่เกินเงินหุ้นที่ได้ชาระไว้แล้วและไม่เกิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกตามวรรคแรก ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
ก. จะต้องมีหุ้นร้อยละยี่สิบของวงเงินที่อนุมัติให้กู้ ซึ่งหุ้นดังกล่าวนี้อาจเป็นหุ้นโดยการชาระปกติ
หรือหุ้นที่เกิดจากการซื้อหรือการหักจากเงินกู้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และต้องเป็นผู้ไม่เคย
ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือผิดนัดเงินงวดชาระหนี้รายเดือนในรอบปีบัญชีนั้น ๆ
ข. ต้องมีอานาจในการชาระหนี้ของตนเองและเงินเดือนเหลือพอประมาณ
ค. มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป
สมาชิกที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินสามัญต้องส่งเงินคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 36 งวด โดยให้ส่งคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) งวดที่ 1 – 5 ส่งชาระหนี้งวดละ 500 บาท
(2) งวดที่ 6–35 ส่งชาระหนี้งวดละ 3,500 บาท
(3) งวดที่ 36 ให้ส่งชาระหนี้ที่เหลือทั้งหมด
(4) การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ซึ่งผู้กู้ต้องส่งให้สหกรณ์ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่
จ่าย ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ
ข้อ11.การให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น ต้องได้รับคะแนนเสียง
เห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการผู้เข้าประชุมพิจารณาคาขอกู้รายนั้น
ข้อ 12.เมื่อคณะกรรมการ ได้วินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ทั้งหนังสือกู้ และเอกสารทางกฎหมายอย่างอื่น ๆ อันเกี่ยวกับเงินกู้นั้น ได้จัดทาแบบที่กาหนดไว้โดยครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้จึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้

หมวด3
หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 13. การให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น ผู้กู้ต้องทาหนังสือกู้
ให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 14. หลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น ให้มี
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
(1) มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนค้าประกัน
(2) สมาชิกผู้ค้าประกันต้องทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด
(3) สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้าประกันสาหรับผู้กู้ทกี่ ู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์เป็นสมาชิกมากกว่าห้าคนในเวลาเดียวกันได้
(4) เมื่อผู้ค้าประกันคนใดตาย หรือลาออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่นหรือมีเหตุที่คณะกรรมการเงินกู้
สามัญเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการเงินกู้
สามัญเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้สามัญกาหนด
(5) การที่สมาชิกผู้ค้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการ
ค้าประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการเงินกู้สามัญเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน
หมวด 4
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 15.ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก ในอัตราตามประกาศของสหกรณ์ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราที่
กฎหมายกาหนด
ข้อ 16.ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นให้คิดเป็นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 5
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 17.ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้จะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 18.ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียกคืน
โดยมิชักช้า
(1) เมื่อผู้กู้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่า ผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้บกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้
คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน หรือผิดนัดการ
ส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านี้ถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ข้อ 19.ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ18ถ้าผู้ค้าประกันต้องรับผิด
ชาระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอคณะกรรมการดาเนินการ
อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้าประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้
สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 20. ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออก หรือย้ายจากราชการ หรือ
งานประจา จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
เสียก่อน แล้วจึงจะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานั้นได้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ) อัครพล เดชะพหุล
( ดร.อัครพล เดชะพหุล )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด

